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Rem Koolhaas/OMA valgt som arkitekt på Bryghusgrunden i København 
 
Det bliver en af verdens mest indflydelsesrige og internationalt anerkendte arkitekter, 
hollandske Rem Koolhaas og hans tegnestue OMA, der kommer til at tegne Realdanias 
projekt på Bryghusgrunden i København. En enig bedømmelseskomité står bag valget. 
 
Rem Koolhaas/OMA er blandt de ledende internationale arkitekter, når det drejer sig om at 
forene teoretisk praksis med en legesyg, krøllet og dialogorienteret tilgang til arkitektur. Disse 
kendetegn kommer også til udtryk i tegnestuens tænketank, AMO (det spejlvendte af OMA), 
hvis arbejde med byplanlægning er karakteriseret ved at spejle arkitekturen i sociologien, 
teknologien, politikken og medierne.  
 
Koolhaas/OMA, der er kendt for en åben tilgang til deres projekter, var blandt de første, der så 
nye muligheder i at udvikle samarbejdsformen mellem bygherre, arkitekt, entreprenør – og det 
omgivende samfund.  
 
”Vi er meget begejstrede for, at Koolhaas/OMA har sagt ja. Efter vores opfattelse vil de formå 
at skabe en værdig afslutning på det historiske anlæg, som Bryghusgrunden er en del af. Og 
de kan gøre det i et nutidigt sprog og med respekt for både det historiske og det moderne 
byliv”, siger Realdanias adm. direktør Flemming Borreskov og tilføjer, at ”Koolhaas/OMA er 
kendt for kun at indgå i projekter, hvor de fornemmer, at de kan gøre en personlig og markant 
forskel. Det er ikke antallet af projekter, der tæller for dem. Derfor er det også en ekstra glæde, 
at de har prioriteret Bryghusgrunden”. 
 
Flemming Borreskov understreger, at ”Vi er i begyndelsen af et længere programmerings- og 
projekteringsforløb, og der er i første omgang alene valgt arkitekt – ikke noget konkret projekt. 
Derfor er der fortsat mange åbne spørgsmål, herunder udviklingen af en legeplads samt 
opholds- og legearealer for børn og voksne”.  
 
Huset bliver et firkløver bestående af udadvendte aktiviteter – udstillinger m.v. (Dansk 
Arkitektur Center), café og restaurant; boliger; domicil til Realdania og kontorer til udlejning. 
Hertil kommer et stort p-anlæg under jorden.  
 
Ideen er at samle en række aktiviteter omkring byggeri i ét hus, og at dette hus bliver af 
exceptionel arkitektonisk kvalitet. Samtidig skal huset samt opholds- og legearealerne bidrage 
til at skabe mere liv i kvarteret omkring Bryghusgrunden og til at styrke forbindelsen mellem 
indre by og Københavns havn. 
 
Koolhaas/OMA kommer til at deltage fra begyndelsen af projektets programmering i tæt 
samarbejde med Realdania.  
 
Valget af Koolhaas/OMA er sket ud fra følgende tre kvalifikationer: De arkitektoniske visioner 
og kompetencer, de konkrete kvalifikationer hos de involverede nøglemedarbejdere samt 
Koolhaas/OMAs erfaringer fra sammenlignelige projekter.  
 
OMA-holdet i København bliver i det daglige ledet af partnerne Rem Koolhaas og Ellen van 
Loon. Koolhaas og van Loon modtog sammen Mies van der Rohe-prisen i 2005, og de er – 
blandt andre projekter – ansvarlige for ombygningen af den romerske handelsplads Mercati 
Generali, der ligger i nærheden af Forum Romanum og Colosseum.  
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